
(in) fusiona’t 2013
Convocatòria de residències artístiques per a projectes escènics 
vinculats al flamenc

1. La convocatòria s’adreça a persones, grups, companyies i 
col·lectius que estiguin treballant en una proposta escènica 
vinculada al flamenc, en el més ampli del sentits. A (in)fusiona’t 2013
hi ha lloc per a tot, des d’una proposta musical de flamenc fussió a un 
espectacle de titelles flamenques, un punxadiscs rumbero, una òpera 
flamenca o una videoprojecció per bulerías, per exemple.

2. Entre totes les propostes rebudes, el Centre Cívic Besòs (CCB en 
endavant) en seleccionarà tres. Les tres propostes seleccionades
rebran, per part del CCB i de manera gratuïta, els següents serveis:

a. Un espai de creació al CCB durant tres mesos, entre gener i
juny de 2013. Des d’aquest espai de creació es podrà desenvolupar 
i treballar la proposta. El CCB posa a disposició de les propostes 
seleccionades tres tipologies d’espai: el teatre-sala d’actes
(escenari, vestidor, equip de so i llums), la sala polivalent 
(parquet, miralls, vestidors i equip de so) i sales petites de reunió i 
treball. La utilització dels espais de creació dependrà de les 
possibilitats i disponibilitat del propi centre, així com dels 
projectes escollits.

b. Exhibició: programació de la proposta en l’agenda cultural 
del CCB. Cadascuna de les propostes seleccionades 
protagonitzarà ‘Una Pinzellada Flamenca’ durant el segon 
trimestre de 2013 (abril, maig i juny). Les Pinzellades Flamenques 
són espectacles de petit format que vertebren i donen continuïtat 
al projecte singular flamenc del CCB. El CCB es compromet a 
difondre l’actuació, així com a convidar-hi periodistes, crítics i 
programadors i gestors culturals. 

c. Suport tècnic per part del personal del CCB durant el procés 
creatiu: 

i. So i llums. Les propostes seleccionades podran fer ús del 
material de so i llums disponible al CCB i rebran 
recolzament tècnic en la sonorització i posada en escena 
de la proposta durant la creació (banc de proves), així 
com en un assaig general previ a l’actuació.



ii. Difusió i comunicació. El CCB inclourà les propostes a 
la seva web, a la web http://infusionat.wordpress.com/, 
en dissenyarà material de difusió (cartell i flier) i les 
mourà per les xarxes socials. A més a més, n’enviarà la 
informació per correu electrònic als usuaris del centre, a 
mitjans de comunicació generalistes i especialitzats, així 
com a programadors i gestors culturals i crítics. A banda, 
les propostes seleccionades disposaran, si ho creuen 
convenient, d’assessorament en matèria de comunicació i 
presència a les plataformes 2.0.

iii. Imatge. El CCB oferirà als seleccionats una sessió 
fotogràfica de la proposta per part d’un fotògraf. Les 
imatges quedaran a disposició del CCB, del grup, 
companyia o col·lectiu. 

iv. Recolzament en la promoció i posicionament de la 
proposta dins del circuit cultural flamenc en que esta 
emmarcat el CCB.

3. Entre les tres propostes seleccionades, un cop acomplerts els 
compromisos per ambdues parts, un jurat composat per tres 
membres especialitzats en flamenc, programació cultural i 
mitjans de comunicació, en triarà una. Aquesta proposta serà 
inclosa en la programació de la onzena edició del Cicle de 
Flamenc al Besòs (in)fusión flamenca, que es celebrarà al CCB 
durant el mes de novembre de 2013.

4. Les propostes s’han de fer arribar al Centre Cívic Besòs fins al 31 de 
desembre de 2013.  La proposta es podrà enviar per correu electrònic a 
informadors@ccbesos.org o entregar en mà o per correu postal a Rambla 
Prim 87-89, 08019 Barcelona. 

5. El projecte haurà d’incloure:

a. Descripció del projecte: títol, descripció de la proposta en la 
que s’està treballant i disciplina artística en la que s’emmarca. Text 
breu que expliqui quins són els objectius de la proposta, què és el 
que es vol aconseguir amb la creació.

b. Curriculum del col·lectiu i/o de les persones que hi participen.
c. Dades de contacte: telèfons i correus electrònics.
d. Necessitats tècniques de la proposta durant el procés creatiu i 

en la seva posada en escena.



e. Material audiovisual de referència de la pròpia proposta o de 
projectes anteriors del col·lectiu o dels membres que en formen 
part: fotografies, vídeos, cançons, etc. 

6. Totes les propostes rebudes, seleccionades o no seleccionades, rebran 
resposta per part del CCB a principis de gener del 2013.

7. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per 
l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-les sense que això 
representi cap compromís amb els grups participants. Aquests seran 
degudament informats dels canvis.

8. El CCB es reserva el dret a declarar deserta la convocatòria.

9. La participació a (in)fusiona’t 2013 suposa l’acceptació plena d’aquestes
bases.

Centre Cívic Besòs
Barcelona, 5 de novembre de 2013


